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Effektiv administration av älg & viltskötsel områden
VILTSYS, är ett databas baserat system framtaget
av Wiking Gruppen för en effektiv administration
av vilt och älgskötselområden via Internet.
Systemet tar emot och lagrar data om
observationer, avskjutning, vikter mm och skapar
automatiskt rapporter och avancerad statistik i
realtid till stöd för en rationell viltskötsel samt
förvaltning.
Systemet ger varje jaktlag en "egen sida" vilket
ökar och förbättrar möjligheterna till
kommunikation inom samt mellan jaktlagen och
mellan jaktlag och styrgrupp.
VILTSYS är helt webbaserat, och kan
administreras när du vill och från vart du vill, allt
som behövs är en dator med Internetuppkoppling.
Vi kan skapa system utifrån era behov och
önskemål! Välkommen att kontakta oss för en
förutsättningslös diskussion kring dina önskemål!
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Beskrivning
Plattform
Systemet är baserat på en databasdriven
webbplats med .asp teknik som består av en
publik del samt bakomliggande kontrollpaneler för
styrgrupp samt jaktlagens webmasters.
Kontrollpanelerna används till datainmatning samt
att styra/hantera webbplatsens innehåll och
funktioner. Systemen körs på Windows 2003
servrar som är snabba, tillförlitliga, stabila och "up
to date". Längst ner på denna sida finns en
presentation i pdf-format samt powerpoint format
att ladda ner.
Vad används det till?
Huvudsakligen används systemet för insamling och visning av data samt automatisk
sammanställning av statistik som t.ex. älg/viltobservationer, antal skjutna djur,
slaktvikt, antal taggar etc. Funktioner för hantering av tilldelning etc finns också
inbyggda. Det finns även diskussionsforum, anslagstavlor och ett flertal smarta
funktioner som kan underlätta kommunikation och spridning av information jägare
eller jaktlag emellan.
Naturligtvis kan nya funktioner läggas till eller specialanpassas efter önskemål.
Funktioner för ingående jaktlag
Alla jaktlag finns samlade i en databas och varje jaktlag har en egen sektion, där
dess egen statistik visas tex tilldelning och avskjutning. Här visas även ingående
medlemmar kontaktinformation, jaktlagets egen anslagstavla, bildarkiv, samt en
karta över jaktlagets område. Jaktlagens egna bildarkiv är en kul sida för jägarna.
Varje jaktlag har en webbmaster, som ansvarar för datainmatning och underhåll av
jaktlagets sidor, via en enkel och begriplig kontrollpanel. Gränssnittet för
administrationen, både för styrgruppen och för jaktlagen, är enkel att använda.
Det krävs inga speciella datorkunskaper. Direkt efter att ett jaktlag rapporterat en
jaktdag uppdateras statistiken automatiskt på sidorna.
Vi kan i princip ta fram vilken statistik som helst utifrån siffrorna, och allt
uppdateras och sammanställs automatiskt.
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Fördelar
Det finns stora fördelar med att använda VILTSYS som hjälp och stöd för
administrationen av ett älg eller viltskötselområde.
Alla ingående jaktlag rapporterar direkt till databasen, man slipper därmed
manuell hantering av tex observations blanketter.
Sammanställning av inrapporterat material görs automatiskt och kan avläsas
direkt efter registrering på hemsidan
Avsevärt mindre administrations och pappersarbete för "Styrgruppen" då statistik,
rapporter, kartor etc kan hämtas och skrivas ut direkt från hemsidan.
Stora kommunikationsmöjligheter då information om tex möten eller andra
aktuella händelser kan distribueras snabbt och enkelt utan merkostnad.
Säkerhet, kvalitet samt tillgänglighet
Ett system som inte är tillgängligt är inte värt mycket, därför har vi valt att satsa
och fokusera på kvalitet och högsta möjliga tillgänglighet. Vi använder enbart
Windows 2003 servrar som är snabba, tillförlitliga, stabila och "up to date"
Vi har två olika leverantörer för Internetanslutningen. Skulle en lina gå ner av
någon anledning, (t.ex. överbelastning) så går all trafik genom den andra inom 10
minuter. Vi har 24 timmars övervakning av våra servrar, med ström backup (UPS).
Varje natt tas dessutom fullständig databackup på allt innehåll. Våra servrar finns i
säkra lokaler med larm och kylsystem i Sverige.
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Referenser
Som utomstående referens kan vi hänvisa till
Hans Ångman, Holmen Skog AB som nu är
inne på sin andra säsong med vårt system
som bas för administrationen av Holmen
Skogs älgskötselområde Norra Hälsingland.
Hans Ångman nås på telefon: 0653-168 72
Kontinuerlig utveckling
I samarbete med våra kunder sker en
kontinuerlig produktutveckling av systemet,
både sett till funktioner samt
användarvänlighet. Eftersom vårt system är
helt egenutvecklat kan vi snabbt skapa och
implementera nya funktioner efter behov
och önskemål.
Moduler
Vi har tagit fram flera moduler som kan
kopplas till systemet, Tex
- SMS funktion
- Markering av Viltolyckor
- Rovdjursobservationer
- Avancerat bildarkiv
- Bokningssystem mm.
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Nedan finns exempel på viltsystem vi skapat för Holmen Skogs räkning.
Systemen skiljer sig något åt i uppbyggnad och är anpassade efter varje
områdes funktionsbehov.
Holmen Skog AB - Hälsingland
System/Webbplats för Holmen Skogs älgskötselområde
Norra Hälsingland. Totalt ingår 51 jaktlag med cirka 1000
jägare. Arealen uppgår till ca 148 600 ha varav Holmen äger
90%.
Holmen Skog AB - Östergötland
System/Webbplats för Holmen Skogs viltskötselområde i
Östergötland samt även delar av Kalmar och Södermanland.
Holmens viltskötselområde skapades år 2003 för att förvalta
viltstammarna i norra Östergötland. Viltskötselområdet
består av ca 90 000 hektar varav Holmen äger ca 60 000 ha.
Holmen Skog AB - Härjedalen
System/Webbplats för Holmen Skogs älgjaktsområde i
Härjedalen. Webbplatsen skapades år 2003/04 för att
underlätta förvaltningen av älgstammen på Holmens marker
runt Sveg. Ingående privata marker i området erbjuds
gemensam förvaltning. Totalt ingår 32 jaktlag och arealen
uppgår till ca 92 610 ha varav Holmen äger 89%.
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Nedan finns exempel på viltsystem vi utvecklat för StoraEnso Skog.
Stora Enso Skog AB – Finnskogen
System/Webbplats för insamling av data från jaktlagen i
Finnskogens Älgskötselområde. Arealen på området uppgår
till ca 161 000 ha och dominerande markägare är StoraEnso
Skog AB som äger ca 85% av arealen. Området är indelat i
fyra delområden, Bollnäs, Svabensverk, Svartnäs och Åmot.
Totalt ingår 77 jaktlag. Systemet innehåller avancerad
statistik, kommunikation mellan jaktlagen, kartor m.m.

Stora Enso Skog AB - Hällefors
System/Webbplats för insamling av data från jaktlagen i
Hällefors med omnejd. Avancerad statistik, kommunikation
mellan jaktlagen, kartor m.m. finns på sidorna.
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